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Doelstelling  
De Werkgroep Openbare Ruimte streeft naar een zo prettig mogelijk 
woonmilieu in Duivendrecht en richt zich daarbij op de openbare ruimte 
in brede zin.  
De werkgroep vormt een belangrijke schakel tussen de inwoners van Dui-
vendrecht en de gemeente Ouder-Amstel. De groep bestaat uit leden die 
elk vanuit hun eigen vakgebied, ervaring en kennis de gemeente ge-
vraagd en ongevraagd adviseren over kwesties betreffende het woon- en 
leefmilieu in Duivendrecht.  
In 1970 is de werkgroep opgericht en heeft in de loop van de jaren veel 
adviezen uitgebracht. De groep wordt gefaciliteerd door de welzijnsorga-
nisatie Coherente in Ouder-Amstel. 



Inleiding  
Dit jaarverslag geeft een opsomming van de onderwerpen waarmee de werk-
groep zich het afgelopen jaar (2017) heeft bezig gehouden. Met name 'woonwijk' 
Entrada, de stationsomgeving metrostation Van der Madeweg, het Dorpsplein, 
15 km op woonerven, (fiets)infrastructuur, veilige school-thuisroutes, verlichting in 
tunnels, groenbeheer en Rainproof kregen veel aandacht. 

Woonwijk Entrada 
Projectontwikkelaar Wonam werkt aan een plan voor de bouw van woningen op 
het bedrijventerrein Entrada in Duivendrecht. De werkgroep Openbare Ruimte 
heeft zitting genomen in het zogenoemde adviesteam Entrada. Dit is een door 
Wonam opgezette adviesgroep van o.a. inwoners van Duivendrecht en de ge-
meente, die mee mag denken over het woningbouwontwikkelingsproces.  

De werkgroep Openbare Ruimte vindt woningbouw op Entrada een goede zaak, 
maar heeft kritische kanttekeningen geplaatst bij de plannen van Wonam en 
daarover een notitie geschreven. De werkgroep heeft intensief overleg gevoerd 
met de gemeente op ambtelijk niveau. Ook heeft de werkgroep brieven geschre-
ven met een inhoudelijke onderbouwing aan het college van B&W en de ge-
meenteraad.  
Om haar visie en argumenten goed over het voetlicht te brengen, heeft de werk-
groep een presentatie gegeven in het adviesteam Entrada en in een bijeenkomst 
met alle gemeenteraadsfracties. 

De werkgroep is van mening dat bewoning van het gebied een versterking zal 
betekenen van het winkelcentrum op het Dorpsplein en zal leiden tot een grotere 
sociale veiligheid bij het metrostation Van der Madeweg leiden. Bovendien zullen 
de nieuwe woningen een welkome aanvulling zijn op de woningbouw in de regio 
Amsterdam. 
De werkgroep vindt het plan, zoals beschreven in de concept-stedebouwkundige 
visie van Wonam echter veel te omvangrijk, te dicht en te hoog. In deze vorm 
krijgt project een bevolkingsdichtheid van naar schatting ruim 800 personen per 
hectare. Ter vergelijking: Duivendrecht heeft nu een bevolkingsdichtheid van 35 
personen/ha. Het te bebouwen gebied is circa 3 ha. groot. Met de voorgestelde 
1075 woningen leidt dat tot ongeveer 2400 nieuwe inwoners. Duivendrecht heeft 
nu 4700 inwoners. Met het Entradaproject krijgt Duivendrecht er ca 50% inwo-
ners bij, op minder dan 5% van het Duivendrechtse grondgebied. De werkgroep 
vindt dat niet proportioneel. 

Bovendien is met een flink aantal zeventig meter hoge torens geen goed leefkli-
maat te ontwikkelen voor de nieuwe bewoners en de huidige inwoners van Dui-
vendrecht. De omvang, hoogte en massieve uitstraling van het bouwproject ver-
houden zich slecht tot het kleinschalige karakter van Duivendrecht.  

De werkgroep vindt het creëren van een vriendelijke, sociaal coherente, veilige 
woonwijk met een excellent woonklimaat van groot belang voor de aantrekke-
lijkheid en toekomstbestendigheid. Deze woonwijk moet in positieve zin kunnen 
concurreren met andere nog te bouwen woonwijken. Door een woonwijk te 
realiseren met een bescheidener omvang, lagere gebouwen en aantrekkelijke 
architectuur, kan veel beter aan deze voorwaarden worden voldaan. 

Mede door het vele werk dat de werkgroep bij dit project heeft verricht, heeft 
de gemeenteraad besloten dat er een ontwikkelingskader wordt opgesteld met 
randvoorwaarden en een fasering, met de volgende uitgangspunten: Een goed 
woon- en leefklimaat; goede sociale veiligheid en sociale cohesie; een voor de 
locatie passende verhouding tussen programma, bouwhoogte en dichtheid, 
rekening houdende met de menselijke maat; een adequaat voorzieningenni-
veau; een goede balans met Duivendrecht in programmering en infrastructuur; 
duurzaamheid in bouw en inrichting.  

Renovatie omgeving metrostation Van der Madeweg 
Medio 2012 heeft de werkgroep het initiatief genomen om de stationsomge-
ving van het metrostation Van der Madeweg gerenoveerd te krijgen. Er is sinds-
dien veel werk verzet en zijn al kleine verbeteringen aangebracht. Het leek er 
op dat de renovatie medio 2017 zou starten. Uiteenlopende oorzaken, waar-
onder onvoldoende beschikbare financiële middelen bij de gemeente Amster-
da, hebben echter voor een aanzienlijke vertraging gezorgd.  

 

Inmiddels zijn er voldoende financiële middelen gereserveerd en is het project 
uitgebreid tot het gedeelte Van der Madeweg vanaf Entrada tot de Johan 
Muyskenweg. Hierbij wordt ook het kruispunt met de Spaklerweg betrokken. 
Het project wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij de stationsomgeving tot de 
Spaklerweg de eerste fase zal zijn. 
 

Door het ingenieursbureau van Amsterdam wordt onderzocht wat de beste ma-
nier is om dit project vorm te geven en uit te voeren. Niet alleen het wegdek 
wordt vernieuwd maar ook wordt gekeken naar een groene aankleding 
(bomen) van de middenberm. De schets die in opdracht van de gemeente Ou-
der-Amstel is opgesteld door Movares zal als uitgangspunt dienen. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal het gedeelte tot de Spaklerweg twee maal één rijstrook 
krijgen, waardoor er meer ruimte komt rondom het station en een veiliger en 
overzichtelijker situatie voor de voetganger.  

De verwachting is dat augustus 2018 het voorontwerp gereed is. De werkgroep 
krijgt de gelegenheid haar visie te geven op dit ontwerp. Februari 2019 zal het 
definitieve ontwerp door B&W van Ouder-Amstel worden vastgesteld en zal de 
formele inspraakprocedure van start gaan. De verwachting is dat medio 2019 
met de uitvoering kan worden begonnen. 



Renovatie Dorpsplein 
De Werkgroep Openbare Ruimte is nauw betrokken geweest bij de recente re-
novatie van het Duivendrechtse Dorpsplein. Ook na deze opknapbeurt is de 
werkgroep zich blijven inspannen om de uitstraling van het plein verder te ver-
beteren. Zo heeft zij onlangs de toezegging van de gemeente gekregen dat een 
extra boom geplant zal worden tussen het winkelgedeelte en het Dorpshuis. 
 
Eerder had de werkgroep in een notitie al enkele suggesties gedaan om de 
winkel- en verblijfsfunctie van het plein te versterken. Die notitie, getiteld “Naar 
een bloeiend Dorpsplein”,  is eind 2016 aangeboden aan het bestuur van Ou-
der-Amstel en de eigenaar van de winkelpanden. 
Eén van de voorstellen was om de grijze opbouw van de sporthal met een 
kunstwerk te verfraaien en verticale groenvoorzieningen aan te brengen op de 
blinde muren aan de noord- en westzijde van de hal. In het najaar van 2017 is 
de werkgroep hierover in gesprek geweest met de burgemeester en de betrok-
ken wethouder. 
 
Inmiddels heeft de gemeente het voorstel van de werkgroep overgenomen om 
de opbouw van de sporthal een artistieke bestemming te geven. De wethouder 
heeft hiervoor eind 2017 geld beschikbaar gesteld en het cultuurplatform Ou-
der-Amstel gevraagd om het idee van de werkgroep verder uit te werken. Bo-
vendien heeft de gemeente het voorstel van de werkgroep om verticaal groen 
aan te brengen op de plint van de sporthal inmiddels gehonoreerd.  
 
Begin 2018 zijn leden van de werkgroep en het cultuurplatform met elkaar in 
gesprek gegaan om te onderzoeken op welke wijze de sporthal kan worden 
getransformeerd in een aantrekkelijke en sfeerbevorderende blikvanger op en 
rond het Dorpsplein. De metamorfose van de sporthal zal het voorlopige sluit-
stuk vormen van de renovatie van het gebied.  
 
Zebrapad Telstarweg 
De werkgroep heeft geijverd voor de aanleg van een zebrapad op de Telstar-
weg. Hoewel hier maximaal 30 km mag worden gereden is er, gezien het vaak 
drukke verkeer, behoefte aan een veilige oversteekplaats. 
Hierover zijn enkele gesprekken met de gemeente gevoerd, maar dit heeft nog 
geen resultaat opgeleverd.  
 
15 km op woonerven 
De werkgroep Openbare Ruimte is al enkele jaren bezig om meer aandacht te 
vragen voor de maximum snelheid op woonerven die slechts 15 km bedraagt.  

Veel mensen, inclusief bewoners van woonwerven zijn daarvan niet van op de 
hoogte. Enige jaren geleden hebben leden van deze werkgroep stickers aange-
bracht op de woonerfborden maar de gemeente ging daarmee niet akkoord. Dit 
jaar is er een doorbraak bereikt. Na advies van de Verkeerscommissie heeft de 
gemeente besloten in 2018 onderborden te plaatsen die de maximumsnelheid 
aangeven. Bij die gelegenheid zal in samenwerking tussen de gemeente, Veilig 
Verkeer Nederland, politie en de werkgroep voor de nodige publiciteit worden 
gezorgd. 
 
Verbetering van de fiets-infrastructuur.  
Het voortdurende pleidooi van de werkgroep bij de gemeente voor beter onder-
houd en asfaltering van de fietsinfrastructuur, heeft in 2017 geleid tot serieuze 
verbeteringsplannen. Ook de investeringsagenda Fiets 2015-2025 van de Ver-
voersregio Amsterdam, waar de werkgroep via de Fietsersbond bij betrokken is, 
heeft hieraan bijgedragen. De plannen betreffen een aantal doorgaande fiets-
paden, waaronder fietspaden langs de Rijksstraatweg en de Slinger. Doordat het 
Hoofdleiding-TeleNetwerk onder de Slinger ligt, zal in plaats van asfaltering 
waarschijnlijk gekozen worden voor betonplaten. In 2018 wordt met de uitvoe-
ring begonnen.  
 
Ook de doorgaande fietsroutes vanuit Amsterdam Zuidoost naar Amsterdam 
Centrum v.v. zullen worden verbeterd.  
Om de fietsveiligheid te vergroten heeft de werkgroep bij herhaling gepleit voor 
verruiming van de boogstraal op het fietspad bij de Duivendrechtse Brug. Tot nu 
toe zonder resultaat.  
In 2018 zal de werkgroep voorstellen 3 boogstralen te verbeteren, waaronder 2 
bij de Duivendrechtse Brug en 1 op de kruising van het fietspad de Slinger bij de 
flat Neptunus.  
 
Met de uitbreiding van het aantal 'nietjes' op het Dorpsplein is inmiddels vol-
doende fietsparkeergelegenheid gerealiseerd. Bij het metrostation Van der Ma-
deweg zijn op verzoek van de werkgroep, vooruitlopend op de renovatie van de 
stationsomgeving inmiddels nieuwe fietsenrekken geplaatst. Bij het NS-station 
zijn echter nog structureel te weinig fietsparkeerplaatsen. Bij zowel de gemeente 
als bij de NS is hier aandacht voor gevraagd. Tot op heden nog zonder resul-
taat.  
 
Gedragsbeïnvloeding 
Samen met het project 'Gezonde Leefstijl' van Coherente heeft werkgroep ge-
werkt aan een pilot van het landelijke project 'Doortrappen', een fietscursus voor 
senioren, al of niet met een e-bike. 



Naar aanleiding van klachten van o.m. (vrouwelijke) fietsers heeft de werkgroep 
een onderzoek ingesteld naar de verlichting. Uit het rapport dat de werkgroep 
heeft opgesteld blijkt dat het merendeel van de tunnels voor voetgangers en fiet-
sers matig tot slecht verlicht is en sommige in het geheel niet. In een overleg over 
het rapport met de gemeente is gebleken dat de gemeente Ouder-Amstel niet 
beschikt over een zogenaamd beheerplan openbare verlichting. Om een en an-
der structureel te kunnen aanpakken zal de gemeente in 2018 zo'n beheerplan 
gaan opstellen. Aan de hand van dit plan kunnen de noodzakelijke investeringen 
in de verlichting worden gedaan.  

 
De gemeente is van plan vooruitlopend hierop wel enkele knelpunten aan te pak-
ken. Inmiddels zijn in drie tunnels verbeteringen aan de verlichting aangebracht: 
in de tunnel Astronautenweg/Van der Madeweg die onverlicht was, zijn enkele 
armaturen geplaatst. Bij twee andere tunnels zijn straatlantaarns vervangen door 
lantaarns met een hogere lichtopbrengst. Helaas leidt dit niet tot een wezenlijke 
verbetering. De buiten de tunnels geplaatste (hoge) straatlantaarns dragen slechts 
in zeer geringe mate bij aan een betere verlichting in de tunnels zelf. De werk-
groep zal in 2018 de totstandkoming van een beheerplan nauwlettend volgen. 
Zij gaat er van uit dat verbetering van de verlichting in een aantal tunnels in 
2018, het gevoel van veiligheid zal vergroten.  
 
Groen beheerplan 
Duivendrecht beschikt over veel bomen en groen, een essentieel onderdeel van 
het woonklimaat. Inwoners vinden het groen heel belangrijk. Het zorgt voor een 
aangename omgeving, veel wateropname bij de toenemende regenval en voor-
koming van hittestress in warme perioden.  
 
De werkgroep vindt het van belang dat het groen ook op een goede en duidelij-
ke manier wordt onderhouden. De afgelopen jaren is dat door inwoners en de 
werkgroep niet altijd zo ervaren.  
Er waren veel klachten over het groenonderhoud. Niet altijd was duidelijk waar-
om bomen ingrijpend werden gesnoeid of gekapt. Ook riep de intensieve snoei 
van groen vaak vragen en irritatie op bij de inwoners. Aankondigingen in het 
weekblad over dit onderhoud ontbraken veelal. 
 
Mede naar aanleiding van een verzoek van de werkgroep heeft de wethouder het 
initiatief genomen tot het opstellen van een groenbeheerplan voor Ouder-Amstel. 
Dit beheerplan is in samenspraak met inwoners door de gemeente opgesteld. 
Het groenbeheerplan vormt de beleidsmatige basis voor het groenonderhoud in 
de gehele gemeente. Afgesproken is dat ook een goede communicatie een be-
langrijk element is bij het groenbeheer. 

Omdat gebleken is dat ouderen op de fiets in toenemende mate de kwetsbaar-
ste groep verkeersdeelnemers is, zal dit project in 2018 aan alle gemeenten in 
Nederland worden aangeboden. Op 23 mei 2018 zal in Duivendrecht weer een 
'Doortrappen'dag voor Senioren worden georganiseerd. 
 
Scooteroverlast op de fietspaden 
Op 11 december 2017 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een algeme-
ne maatregel van bestuur waardoor de gemeente Amsterdam de scooter/
snorfiets in een proef naar de rijbaan kan verplaatsen. Afhankelijk van de resul-
taten in Amsterdam zal de Tweede Kamer besluiten dit landelijk in te voeren.  
De werkgroep heeft de actie 'Geef het fietspad terug aan de fietser' van de Fiet-
sersbond  ondersteund. De werkgroep zal zich blijven inzetten voor het weren 
van brommers op de fietspaden van Amsterdam-Zuidoost naar Amsterdam-
Centrum die door Duivendrecht lopen.  
 
Veilige school-thuisroutes 
Dit onderwerp heeft al jaren de aandacht van de werkgroep, maar ook van be-
woners en andere betrokkenen. In opdracht van de gemeente heeft dit jaar door 
een onafhankelijk bureau hiernaar een onderzoek plaats gevonden. De uitkom-
sten daarvan zijn besproken met leden van een daartoe ingestelde klankbord-
groep waarin ook de werkgroep Openbare Ruimte participeert. In die klank-
bordgroep is vooral aandacht gevraagd voor de veiligheid van fietsende kin-
deren rond de twee scholen. Echter, zolang de bouw in de Zonnehof niet is ge-
start, zal de gemeente hier geen structurele maatregelen nemen. De klankbord-
groep heeft suggesties gedaan voor enkele relatief eenvoudige ingrepen die 
kunnen bijdragen aan de verbetering van de veiligheid van het kruispunt Rijks-
straatweg/Plataanstraat. Te hopen is dat de gemeente die suggesties overneemt 
en op korte termijn tot de realisatie overgaat De meeste verbeteringen zijn echter 
niet op korte termijn te verwachten, omdat die samenhangen met het verrichten 
van groot onderhoud aan de wegen en fietspaden die het betreft. De rapportage 
is begin 2018 door het college van B&W vastgesteld. 
Mogelijk kan in 2018 wel een begin worden gemaakt met de aanleg van een 
nieuwe brug over de Kloostersingel die aansluit op Waddenland. Deze exclusie-
ve fietsroute naar de twee basisscholen zal een grote verbetering zijn ten opzich-
te van de huidige situatie.  
 
Verlichting in tunnels en viaducten 
Doordat Duivendrecht ligt ingeklemd tussen de verhoogde van de Van der Ma-
deweg en auto- en spoorwegen, heeft dit dorp veel tunnels en viaducten.  
In verband met de veiligheid en het gevoel van veiligheid is het heel belangrijk 
dat voetganger- en fietsroutes die door tunnels lopen, in avond en nacht helder 
verlicht zijn.  



Mede naar aanleiding van een verzoek van de werkgroep heeft de wethouder 
het initiatief genomen tot het opstellen van een groenbeheerplan voor Ouder-
Amstel. Dit beheerplan is in samenspraak met inwoners door de gemeente op-
gesteld. Het groenbeheerplan vormt de beleidsmatige basis voor het groenon-
derhoud in de gehele gemeente. Afgesproken is dat ook een goede communica-
tie een belangrijk element is bij het groenbeheer.  

Bijeenkomst Rainproof  
Door klimaatverandering zal de komende jaren de hoeveelheid en de intensiteit 
van regenval verder toenemen. Om overlast of zelfs calamiteiten te voorkomen 
is het nodig dat het hemelwater snel wordt afgevoerd en opgenomen in de 
grond. Op dit moment staan straten, na intensieve regenbuien, al af en toe korte 
tijd blank. Om dit tegen te gaan zijn maatregelen nodig door zowel gemeente 
als inwoners. De gemeente in de openbare ruimte en de inwoners op hun eigen 
percelen.  

Om het bewustzijn voor dit probleem bij de inwoners te vergroten heeft de werk-
groep samen met de gemeente en de organisatie Rainproof een bijeenkomst 
georganiseerd over het fenomeen Rainproof. Zowel de gemeente als de organi-
satie Rainproof hebben presentaties gegeven over de gevolgen en de rol van 
gemeente en inwoners bij de toenemende regenval.  
 
Duidelijk werd wat de gemeente al doet op dit terrein en wat de inwoners nog 
kunnen doen om wateropname bij intensieve regenval te vergroten. Het aantal 
eigen percelen van inwoners die worden betegeld neemt steeds verder toe, 
waardoor de waterafvoer afneemt. Met eenvoudige maatregelen kan de water-
afvoer sterk worden verbeterd. Het is de bedoeling dat er nog een praktijkgerich-
te bijeenkomst wordt georganiseerd, waarbij inwoners voorbeelden van concrete 
maatregelen krijgen aangereikt die zij op hun eigen percelen kunnen nemen. 
  
Vrijwilligers  
De werkgroep volgt de ontwikkeling van plannen voor bebouwing, openbaar 
vervoer, verkeer, veiligheid en milieu in Duivendrecht en probeert deze, waar 
nodig, in positieve zin te beïnvloeden.  
Wilt u onze werkgroep komen versterken? Meedenkende en meelevende Dui-
vendrechters die belangstelling hebben voor hun woon- en leefklimaat en daar-
voor ook de handen uit de mouwen willen steken, zijn welkom om zich bij de 
werkgroep aan te sluiten. Heeft u interesse? Kom gerust eens langs op onder-
staand adres.  

Dorpshuis Duivendrecht, Dorpsplein 60, 1115 CX Duivendrecht  
Website www.coherente.nl        E-mail: w.dikkers@coherente.nl 

Tel. (020) 699 31 64                        

 


